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Hatsjoe!  
De	  kleutergroepen	  werken	  deze	  weken	  rondom	  het	  thema	  gezondheid.	  Deze	  had	  niet	  op	  een	  beter	  moment	  
kunnen	  komen.	  Misschien	  heeft	  u	  al	  diverse	  ziekenhuishoeken	  gezien	  waar	  de	  kleine	  zusters	  en	  broeders	  met	  
veel	  plezier	  prikken	  uitdelen.	  Helaas	  baat	  dit	  niet	  altijd	  en	  zijn	  er,	  naast	  zieke	  kinderen,	  ook	  zieke	  
leerkrachten.	  De	  komende	  periode	  zullen	  we	  daar	  vast	  nog	  vaker	  mee	  te	  maken	  krijgen.	  	  

Wanneer	  een	  leerkracht	  zich	  ziek	  meldt	  zullen	  wij	  er	  alles	  aan	  doen	  om	  een	  invaller	  te	  regelen.	  Hiervoor	  
maken	  we	  gebruik	  van	  de	  vaste	  invalpool	  (PIO)	  en	  ons	  eigen	  netwerk.	  Indien	  dit	  niet	  lukt	  zullen	  wij	  u	  vragen	  
uw	  zoon/dochter	  die	  dag	  thuis	  te	  houden.	  De	  ‘last’	  van	  het	  thuishouden	  zullen	  we	  zo	  evenredig	  mogelijk	  over	  
de	  groepen	  proberen	  te	  verdelen.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Staking  30  en  31  januari   
Opvang  
Zoals	  u	  vorige	  week	  in	  de	  nieuwsbrief	  heeft	  gelezen	  is	  de	  school	  dicht	  op	  donderdag	  30	  en	  vrijdag	  31	  januari	  
vanwege	  de	  onderwijsstaking.	  We	  willen	  u	  vriendelijk	  vragen	  om	  die	  dag	  zelf	  voor	  opvang	  van	  uw	  kind(eren)	  
te	  zorgen.	  Ook	  begrijpen	  wij	  dat	  dit	  lastig	  kan	  zijn.	  Graag	  denken	  we	  hierin	  met	  u	  mee.	  Is	  het	  misschien	  
mogelijk	  dat	  een	  familielid	  of	  kennis	  die	  dag	  oppast?	  Misschien	  zijn	  er	  ouders	  van	  vriendjes/vriendinnetjes	  
die	  uw	  kind(eren)	  deze	  dag	  op	  willen	  vangen?	  In	  de	  bijlage	  vindt	  u	  tevens	  nog	  een	  aanbod	  vanuit	  de	  
tennisvereniging.	  	  

Mocht	  u	  er	  niet	  uitkomen	  dan	  kunt	  u	  zich	  melden	  bij	  Manon	  van	  Druten	  (via	  Parro	  of	  m.vandruten@kpoa.nl).	  
School	  denkt	  dan	  mee	  in	  het	  (tijdelijk)	  opvangen	  van	  uw	  kinderen	  (bijv.	  een	  film	  kijken)	  maar	  zal	  die	  dag	  geen	  
onderwijs	  bieden.	  	  

Nieuwsbrief   
Volgende	  week	  zal	  er	  vanwege	  de	  onderwijsstaking	  eenmalig	  geen	  nieuwsbrief	  verschijnen.	  	  
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Vri jwil l ige  ouderbijdrage  2019/2020  
Zoals	  we	  al	  eerder	  gecommuniceerd	  hebben	  gaan	  we	  dit	  jaar	  de	  ouderbijdrage	  innen	  met	  behulp	  van	  het	  
programma	  Schoolkassa.	  Dit	  is	  een	  programma	  in	  Parnassys	  waar	  alle	  gegevens	  van	  u	  al	  in	  staan.	  Hierdoor	  
hoeven	  wij	  dus	  geen	  lijsten	  meer	  naar	  de	  OAC	  uit	  te	  sturen	  met	  uw	  gegevens	  en	  is	  dit	  dus	  AVG	  proof.	  
Ook	  wordt	  het	  innen	  een	  stuk	  makkelijker	  en	  overzichtelijker.	  U	  krijgt	  volgende	  week	  via	  Parro	  een	  bericht	  
over	  de	  ouderbijdrage	  met	  daarin	  een	  betalingsaanvraag	  via	  Ideal.	  Het	  is	  dus	  voor	  u	  ook	  een	  druk	  op	  de	  knop	  
en	  dan	  is	  de	  ouderbijdrage	  betaald.	  
Wij	  hebben	  dit	  de	  afgelopen	  maand	  getest	  en	  zijn	  hier	  heel	  enthousiast	  over.	  
Mocht	  u	  toch	  nog	  vragen	  of	  opmerkingen	  hebben,	  dan	  kunt	  u	  terecht	  bij	  onze	  office	  manager	  Anouschka	  (via	  
Parro	  of	  a.vdbeek@kpoa.nl).	  

Fietsenstal l ing  
We	  krijgen	  weer	  klachten	  van	  ouders	  en	  kinderen	  over	  de	  fietsenstalling.	  Wilt	  u	  erop	  
letten	  bij	  het	  stallen	  van	  de	  fietsen	  dat	  er	  niet	  aan	  andere	  fietsen	  gezeten	  wordt?	  Wij	  
doen	  dit	  uiteraard	  in	  de	  pauzes.	  Zo	  kan	  iedereen	  met	  een	  veilig	  gevoel	  zijn	  of	  haar	  fiets	  
stallen.	  	  

Er	  is	  een	  melding	  gedaan	  van	  dure	  snelbinders	  die	  zijn	  verdwenen.	  Mocht	  u	  thuis	  
snelbinders	  aantreffen	  die	  u	  niet	  kent	  wilt	  u	  deze	  dan	  aan	  onze	  conciërge	  Jan	  geven?	  Dan	  zorgt	  hij	  dat	  ze	  
weer	  bij	  de	  rechtmatige	  eigenaar	  komen.	  	  


